Irák v plamenech:
Smrt íránského generála a podivná odveta

Přelom roků 2019 a 2020 probíhal ve znamení extrémně vyhrocených vztahů USA a Iránu. Po sérii útoků na americké cíle v Iráku byl usmrcen vlivný generál Solejmání. Írán to samozřejmě nenechal bez odpovědi a poněkud zvláštně demonstroval své raketové kapacity, avšak napjatá atmosféra pak vedla k obrovské letecké tragédii.

Irák bývá často označován za jednu z nejnešťastnějších zemí světa. Ostatně není divu, protože za několik desítek let si Iráčané prošli vskutku zničujícím množstvím konfliktů, které zákonitě posílily dlouhodobé etnické a náboženské rozdělení obyvatelstva. Irák se vlastně stal dějištěm „zástupné války“ o vliv mezi Washingtonem a Teheránem. Obě mocnosti sahají v tomto svém konfliktu k opravdu velmi sporným prostředkům a v řadě případů patrně ani moc nedomýšlejí důsledky, které může jejich „přetlačování“ přinést.

Vlivný generál v zaměřovači
Generál Kásem Solejmání byl ještě před několika roky osobností, kterou znali jen experti přes region Blízkého a Středního Východu. Byl mimořádně schopný, inteligentní a charismatický a náležel mezi nejmocnější íránské činitele. Do povědomí západní veřejnosti se ovšem dostal až díky velení šíitským silám, které se podílely na boji proti Islámskému státu v Sýrii a Iráku, ale kromě těchto nepochybných zásluh nebylo možno opomenout další skutečnosti. Solejmání byl také organizátorem mnoha teroristických útoků, podílel se na brutálním potlačení demonstrací proti íránskému režimu a opakovaně volal po zničení Izraele. Ozývaly se proto hlasy, které jej označovaly za legitimní cíl, jenže prezidenti George W. Bush i Barack Obama, ačkoliv údajně o jeho likvidaci uvažovali, takový rozkaz nevydali. Donald Trump měl však jiný názor, neboť chtěl vyslat Íránu ráznou odpověď na několik útoků proti americkým cílům v Iráku, ke kterým došlo na konci minulého roku. 27. prosince byl proveden útok na základnu K-1 u Kirkúku, při čemž ozbrojenci použili raketomet kalibru 107 mm, jenž byl zamaskován jako lehký užitkový automobil. Zemřel jeden americký kontraktor a poslední den roku se terčem dalšího útoku stal areál americké ambasády v Bagdádu. Obě akce provedla šíitská skupina Kataib Hezbollah, jež má úzké vazby na Írán. Tajné služby pak údajně přinesly informace, že „klienti“ Íránu plánují velké operace proti americkým cílům. Donald Trump zvažoval několik variant a k překvapení většiny poradců se rozhodl pro vskutku radikální krok.

Zásah a okamžité následky
Vydal totiž rozkaz k zabití generála Solejmáního, který měl záhy cestovat na jednání do Iráku. Solejmáního letoun Airbus A320 přistál v Bagdádu dne 3. ledna zhruba půl hodiny po půlnoci a generál se vydal na cestu do města v konvoji, ve kterém cestoval i Abú Mahdí al-Muhandís, velitel skupiny Kataib Hezbollah. V té době se již nad oblastí pohyboval i americký bezpilotní letoun MQ-9 Reaper a zřejmě také další letouny a helikoptéry, ale samotný útok byl proveden z bezpilotního stroje, který vypustil několik střel AGM-114 Hellfire. Ačkoliv USA v poslední době proti teroristům často nasazují rovněž speciální variantu AGM-114R9X, která má šestici rozevíracích čepelí (aby se omezily vedlejší škody), v tomto případě nejspíše existovala snaha dosáhnout maximální spolehlivosti. Byly tedy odpáleny klasické výbušné rakety, které zničily dva z automobilů a usmrtily deset osob, mezi nimi Solejmáního a al-Muhandíse. Na rozdíl od jiných podobných útoků USA oficiálně oznámily jeho provedení, čímž pochopitelně vyvolaly značně rozmanité reakce. Ty sahaly od nadšení nad likvidací „teroristy v uniformě“ po kritiku kvůli možnému porušení mezinárodního práva či obavám z íránské odplaty. Irácký parlament, kde dominují zástupci šíitů, vyzval zahraniční vojáky k odchodu ze země, a zazněla varování, že situace může prudce eskalovat až do plnohodnotné války a že Teherán nejspíše využije své „klienty“ pro napadení západních cílů. Několik menších akcí se skutečně odehrálo, ale hlavní část odvety proběhla způsobem, který mnohé překvapil.

Rakety směřují na základny
Přibližně od 6. ledna přicházely zprávy, že Írán připravuje skutečně rozsáhlou odvetu, a někdy večer 7. ledna byla tato hrozba pokládána za „bezprostřední“. Američtí vojáci v Iráku obdrželi příslušná varování a obecně se čekalo, že patrně půjde o velké útoky s pomocí dělostřeleckých raket či minometů, případně o masový útok ozbrojenců z Kataib Hezbollah. Místo toho ovšem Írán sáhnul ke svému arzenálu balistických raket (více v č. 4/2019) a 8. ledna je vypálil na dvě americké základny v Iráku. Není zcela jasné, kolik střel bylo vypuštěno, jelikož Írán hovořil o „desítkách“, kdežto podle iráckého velení šlo o 22 raket a podle USA bylo zachyceno celkově šestnáct raket. Většina mířila na základnu Ain Al Asad, kde se nalézá zhruba tisícovka vojáků USA a navíc příslušníci dalších armád, a několik střel směřovalo též na základnu u kurdského Irbílu, kterou však patrně zasáhla jen jediná, jež zanechala minimální škody. Na základnu Ain Al Asad dopadlo jedenáct raket, jež způsobily značné škody na hangárech, skladech a stanech a zničily jeden vrtulník UH-60 a poškodily jeden dron MQ-1. Několik dalších raket selhalo či minulo. Íránská média tvrdila, že základna byla „zcela zničena“ a zemřelo 80 vojáků, jenže ve skutečnosti nebyl zabit žádný Američan. Zásahy byly sice pozoruhodně přesné, ale záhy vyšlo najevo, že Írán předal přes několik ambasád varování, takže se vojáci mohli včas ukrýt. Střely samotné ovšem na své cíle dopadly, protože ani jednu ze základen nechrání komplexy Patriot, což byl asi i jeden z důvodů, proč právě na ně Írán mířil.

Katastrofa nad Teheránem
Íránské Revoluční gardy, jejichž elitním jednotkám Quds velel Solejmání, informovaly, že při útoku použily rakety Fateh-313 a Qiam-1. V prvním případě jde o zbraň na tuhé palivo, jež se řadí do rozsáhlé „rodiny“ střel Fateh a má dosah cca 500 km, kdežto střela Qiam-1 na kapalné palivo vychází z konstrukce Scud. Místo obvyklých kormidel ovšem používá plynové trysky a nabízí dosah až 750 km. Obě mají inerciální navádění a typ Fateh-313 má i koncové navedení, zřejmě televizní nebo družicové, což jasně ukázala přesnost zásahů, jež se vesměs pohybovala do 10 m. Írán tak předvedl vyspělost svých zbraní, ale díky onomu varování se vyhnul obětem na americké straně, protože v opačném případě by musel počítat s drtivou americkou odvetou. Zdálo se, že ani jedna země nemá zájem na další eskalaci, ovšem záhy začaly vycházet najevo informace o tragédii, jež se stala nad Teheránem několik hodin po útocích. Zřítil se ukrajinský dopravní letoun Boeing 737 a zahynulo 176 osob. Začalo se objevovat podezření, že mohlo jít o sestřel. Podle řady indicií letadlo zasáhla raketa systému Tor-M1, který používají Revoluční gardy. Írán nejdříve vinu popíral, ale 11. ledna se přiznal s tím, že šlo o lidské selhání a chybu identifikace. Otázky míří zejména na kvalitu výcviku obsluhy a na komunikaci systémů řízení letového provozu a protivzdušné obrany. Brzy propukly další demonstrace a protesty odpůrců a příznivců íránského režimu. Napjatá však zůstává i situace v Iráku, protože žádná velmoc se samozřejmě nehodlá vzdát svých pozic a vlivu bez boje.
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